
 
 
                                             
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το Αρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                          ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 
                                               
 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

                                 (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1; 

Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου όπου η Κατηγορούσα Αρχη έκλεισε την 
υπόθεση της, η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα όπως το Δικαστήριο διατάξει την 
Κατηγορούσα Apxr\ να καλέσει και προσφέρει για αντεξέταση κάποιο πρόσωπο 
ονόματι Δημήτρης Δημητρίου. Το όνομα του προσώπου αυτού δεν 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μαρτύρων που επισυνάπτεται στο 
κατηγορητήριο που καταχωρήθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Η 
ανακριτική κατάθεση του Δημητρίου είναι ανάμεσα στα έγγραφα και καταθέσεις 
που παραδόθηκαν στο Δικαστήριο και στην Υπεράσπιση στη διαδικασία της 
παραπομπής της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο άνευ προανακρίσεως. Η 
Κατηγορούσα Αρχή ενίσταται σε κάτι τέτοιο. Θεωρεί, όπως ισχυρίζεται, το 
μάρτυρα αυτό αναξιόπιστο γι' αυτό και δεν τον περιέλαβε στον κατάλογο των 
μαρτύρων. Ο Δημητρίου, συνεχίζει η ένσταση της Κατηγορούσας Αρχής,  ποτέ 
δεν θεωρήθηκε από αυτή ως μάρτυρας ούτε προ ούτε κατά τη διάρκεια της 
παραπομπής της υπόθεσης. Η Κατηγορούσα Αρχή τον θεωρούσε αναξιόπιστο 
μάρτυρα, μάλιστα δε, ύποπτο πρόσωπο σαν συνεργό των κατηγορουμένων γι' 
αυτό του λήφθηκε ανακριτική κατάθεση. 
 
Η Κατηγορούσα Αρχή ισχυρίζεται ότι παραδόθηκε η κατάθεση του Δημητρίου 
στην άλλη πλευρά όχι σαν κατάθεση μάρτυρα αλλά σαν μη χρησιμοποιηθέν 
υλικό και μέσα στα πλαίσια της υποχρέωσης της να ενημερώσει την άλλη πλευρά 
για την ύπαρξη μαρτυρίας η οποία δυνατό να την ενδιέφερε. Η Υπεράσπιση 
διατείνεται ότι η μαρτυρία του Δημητρίου είναι ουσιώδης, γιατί αν γίνει 
πιστευτή καταρρίπτει την εκδοχή του παραπονούμενου. Επίσης θεωρεί ότι ο 
Δημητρίου είναι μάρτυρας του οποίου το όνομα, θα έπρεπε κανονικά να ήταν 
στον κατάλογο μαρτύρων που επισυνάπτεται στο κατηγορητήριο και καλεί το 
Δικαστήριο να διατάξει την Κατηγορούσα Αρχή να παρουσιάσει τον Δημητρίου 
στο Δικαστήριο για να τον εξετάσει ή να τον προσφέρει για αντεξέταση. 
 



Ποια η άποψη σας για το θέμα που εγείρεται; Η απάντηση σας είναι επιθυμητό 
όπως καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τα πιο κάτω επί μέρους ζητήματα που 
αναφύονται: 
 
i. έχει την εξουσία το Δικαστήριο να διατάξει την Κατηγορούσα Αρχή να καλέσει 
ένα μάρτυρα; 
 
U. υπάρχει διαφορά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που τίθενται στους ώμους της 
Κατηγορούσας Αρχής, στην περίπτωση όπου το όνομα ενός μάρτυρα δεν έχει 
οπίσθογραφηθεί στο κατηγορητήριο, από την περίπτωση όπου το όνομα του 
μάρτυρα έχει περιληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας; 
 
ίϋ. το γεγονός ότι η κατάθεση του Δημήτρη Δημητρίου περιλαμβάνεται στις 
καταθέσεις που παραδόθηκαν στην υπεράσπιση κατά την παραπομπή σημαίνει 
ότι το όνομα του θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων 
του κατηγορητηρίου του Κακουργιοδικείου; 
 
ι'ν. έχει ή όχι η Κατηγορούσα Αρχή τη διακριτική ευχέρεια να μην καλέσει ένα 
μάρτυρα ακόμα και στην περίπτωση που το όνομα του οπισθογραφείτε στο 
κατηγορητήριο; 
 
                                                                                                                       (25 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

(Α) Η κατηγορούμενη είναι Βελγίς, σύζυγος Έλληνα Κύπριου, και η μητρική της 
γλώσσα είναι η Γαλλική. Κατόπιν επανειλημμένων αναβολών, οι οποίες κατά 
κύριο λόγο εζητούντο από μέρους της κατηγορούμενης, άρχισε η ακροαματική 
διαδικασία ενόψει της μη παραδοχής της στις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια της 
ακροαματικής διαδικασίας η κατηγορούμενη είχε τις υπηρεσίες διερμηνέα. Κατά 
την απαγγελία της πεντασέλιδης απόφασης του Δικαστηρίου δεν υπήρχε 
διερμηνέας που να μεταφράζει την εκδοθείσα καταδικαστική αΉόφασιτ] σε 
γλώσσα κατανοητή από την κατηγορούμενη. 
 
Σχολιάστε τη διαδικασία που θα ακολουθήθηκε από το Δικαστήριο. 
 
                                                                                                                  (12 1/2 μονάδες) 
 
(Β) Σε μια ποινική υπόθεση ο κατηγορούμενος καταδικάζεται για επίθεση 
εναντίον του θύματος. Αργότερα το θύμα πεθαίνει ως αποτέλεσμα των 
τραυματισμών που είχε υποστεί από την επίθεση και καταχωρείται εναντίον του 
κατηγορούμενου κατηγορία για ανθρωποκτονία.    Είναι δυνατή η επίκληση του 



δόγματος autrefois convict στη δεύτερη ποινική υπόθεση που αφορά το αδίκημα 
της ανθρωποκτονίας. 
 

(12 ½  μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

(Α) Σε ποινική υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου για το αδίκημα της 
κοινής επίθεσης με θύμα τη σύζυγο του στην κατάθεση της ενώπιον του 
Δικαστηρίου η παραπονούμενη ισχυρίσθηκε ότι ο σύζυγος της, με τον οποίο τελεί 
σε διάσταση, την επισκέφθηκε σπίτι της αργά το βράδυ, την αφύπνισε, την 
άρπαξε από τα μαλλιά και επέμενε να τον ακολουθήσει στο σπίτι. Μετά την 
κατάθεση της παραπονούμενης, ο κατηγορούμενος άλλαξε, με την άδεια του 
Δικαστηρίου, την απάντηση του στην κατηγορία και παραδέχθηκε ενοχή. 
Υποστήριξε, όμως, στην αγόρευση του για μετριασμό της ποινής, ότι ο σκοπός 
της επίθεσης δεν ήταν, όπως ισχυρίστηκε η παραπονούμενη, να τον ακολουθήσει 
στην κατοικία του, αλλά να πληροφορηθεί πού άφησε τα παιδιά τους τα οποία η 
παραπονούμενη είχε μαζί της σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες της 
εβδομάδας. Η παραπονούμενη αρνήθηκε, σύμφωνα και πάλι με την εκδοχή του, 
να απαντήσει στα ερωτήματα του, οπόταν της επιτέθηκε τραβώντας την από τα 
μαλλιά. Η επίμονη άρνηση της να του πει πού ήταν τα παιδιά του, τον έκανε να 
χάσει τον αυτοέλεγχο του και να διαπράξει το αδίκημα. 
 
Είναι ή όχι η άποψη σας ότι υπάρχουν διισταμένες εκδοχές ως προς τα 
προηγηθέντα και τα περιβάλλοντα τη διάπραξη του αδικήματος γεγονότα; Αν η 
απάντηση σας είναι καταφατική, ποιες επιλογές παρέχονται στο εκδικάζον την 
υπόθεση Δικαστήριο; Πώς αποφασίζονται αμφισβητούμενα γεγονότα ως προς τις 
συνθήκες του επίδικου αδικήματος; Ποια πλευρό φέρει το βάρος της απόδειξης 
τους και σε ποιο επίπεδο; Η άποψη σας να αιτιολογηθεί με βάση τα γεγονότα της 
πιο πάνω υπόθεσης και τη σχετική νομολογία. 
 

(20 μονάδες) 
 

(Β) Υπόκειται σε έφεση η απόφαση του Δικαστηρίου να κληθεί ο κατηγορούμενος 
να προβάλει την Υπεράσπιση του; 

 
(5 μονάδες) 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

(Α) Όταν τον Μάιο του 2011 αντιπροσωπεύσατε τον πελάτη σας ενώπιον του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου είχε παραδεχτεί το αδίκημα της 
διάρρηξης κατοικίας, δεν σας είχε ενημερώσει πώς εκκρεμούσαν εναντίον του κι 



άλλες ποινικές υποθέσεις. Του είχε τότε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους. 
Σήμερα, στο ίδιο Δικαστήριο έχει παραδεχτεί το αδίκημα της διάρρηξης 
καταστήματος και κλοπής και σας πληροφορεί ότι εκκρεμούν εναντίον του δύο 
υποθέσεις κλοπής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, τις οποίες έχει 
παραδεχτεί και είναι ορισμένες για γεγονότα και επιβολή ποινής ως επίσης ότι το 
ΤΑΕ Λάρνακας (Αστυνομία) εξέτασε εναντίον του ακόμη μια υπόθεση κλοπής 
όπου ομολογεί ενοχή. Όλες οι περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί 
υπόψη τον Μάιο. Κάποιος αρχαιότερος από εσάς δικηγόρος που ακούει τα 
περιστατικά, σας προτρέπει να υποβάλετε πως το Δικαστήριο κωλύεται στο να 
επιβάλει ποινή στον πελάτη σας αφού οι υποθέσεις μπορούσαν να είχαν ληφθεί 
υπόψη προηγουμένως. 
 
ί.      Σχολιάστε την εισήγηση του συναδέλφου σας.  
ii.      Πώς θα ενεργούσατε προς το συμφέρον του πελάτη σας; Δικαιολογείστε την 
κάθε θέση σας. 
 

(15 μονάδες) 
 

(Β) Ποια είναι τα δικαιώματα του κατηγορούμενου όταν αυτός κληθεί σε 
απολογία; Ποιες είναι οι συνέπειες από την παράλειψη συμμόρφωσης με τις 
πρόνοιες του Αρθρου 74 (1) (γ) της Ποινικής Δικονομίας, Κεφάλαιο 155. 
 

(10 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

(Α) Ο αστυφύλακας Γεώργιος Νυκτοβάτης ενώ περιπολεί αργά το βράδυ πεζός 
σε εμπορικούς δρόμους της Λεμεσού αντιλαμβάνεται τον Ανδρέα Λωποδύτη να 
εξέρχεται από την θρυμματισμένη βιτρίνα καταστήματος πώλησης ειδών 
ψαρέματος. Τον καταδιώκει αλλά ο δράστης καταφέρνει να του ξεφύγει. Την 
επομένη το απόγευμα τυχαία βλέπει τον Λωποδύτη στην ίδια περιοχή σε 
δημόσια πλατεία με σχισμένο από γυαλιά σακάκι να επιδεικνύει σε δύο νεαρούς 
ένα τεράστιο μαχαίρι ψαρέματος μυτερό με δόντια στο πλάι. Ο Νυκτοβάτης τον 
συλλαμβάνει. 
 
Σχολιάστε την ενέργεια του αστυφύλακα.     Πώς θα ενεργούσατε εσείς μετά την 
διαφυγή του Λωποδύτη; 
 

(12 1/2 μονάδες) 
 

(Β) Η παραπονούμενη εταιρεία προσήψε μια κατηγορία εναντίον των 
κατηγορούμενων (1) Lumen Ltd και (2) Μιχάλη Λουκά κατηγορώντας τους ότι 
εξέδωσαν επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Η παραπονούμενη εταιρεία προσήγαγε 



μαρτυρία η οποία κρίθηκε, μετά το -πέρας της υπόθεσης του Κατήγορου, ότι 
στοιχειοθέτησε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων οι 
οποίοι κλήθηκαν σε απολογία. Για την Υπεράσπιση κατέθεσε ενόρκως ο 
κατηγορούμενος 2. Την 1.4.2011 οι κατηγορούμενοι έκλεισαν την υπόθεση της 
Υπεράσπισης. Το Δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για αγορεύσεις στις 7.4.2011 
η ώρα 10:00 π.μ.. Κατά την ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανίσθηκε κανένας εκ 
μέρους της παραπονούμενης εταιρείας και ο συνήγορος των κατηγορουμένων 
ζήτησε την απόρριψη της υπόθεσης. Το Δικαστήριο, αφού κάλεσε το συνήγορο 
της Κατηγορούσας Αρχής επανειλημμένως και δεν εμφανίστηκε, απέρριψε την 
υπόθεση λόγω έλλειψης προώθησης και οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν και 
απαλλάχτηκαν. 
 
Η παραπονούμενη εταιρεία σας προσεγγίζει ζητώντας νομική συμβουλή κατά 
πόσο δικαιολογείται ή όχι η άσκηση έφεσης κατά της πιο πάνω απόφασης. Ποια 
η άποψη σας τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας; 
 

(12 ½  μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6; 

(Α)     Δικαστής εξέδωσε ένταλμα ερεύνης με βάση την ακόλουθη ένορκη δήλωση 
που τέθηκε ενώπιον του: 
 
«Υπάρχει εύλογη υποψία βασισμένη σε μαρτυρία ότι στην οικία του Κωστάκη 
Εξαρτημένου στην οδό Μαστούρας 3 στη Λευκωσία, υποστατικά και οχήματα του, 
παράνομα φυλάττονται ναρκωτικά. Συγκεκριμένα υπάρχει μαρτυρία ότι ο Εξαρτημένος έχει 
στην κατοχή του ναρκωτικά τα οποία διαθέτει και σε άλλα πρόσωπα. Ενόψει του πιο πάνω 
και σύμφωνα με το άρθρο 29 (3) του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 
Ουσιών Νόμο του 1977 (Ν. 29/77), όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 20 (1)/92, αιτούμαι 
από το Σεβαστό Δικαστήριο την έκδοση εντάλματος έρευνας της πιο πάνω οικίας, 
υποστατικών και οχημάτων του για την ανεύρεση, περισυλλογή και φύλαξη ναρκωτικών 
και άλλων τεκμηρίων για διερεύνηση και εξιχνίαση της πιο πάνω υπόθεση.» 
 
Ο κος Εξαρτημένος σας προσεγγίζει και ζητά την γνώμη σας κατά πόσο 
δικαιολογείται η καταχώρηση ενδίκου μέσου κατά του εκδοθέντος εντάλματος 
ερεύνης. Ποια η θέση σας τόσο επί της ουσίας όσο και της διαδικασίας.   Τι θα 
συμβουλεύατε; 
 

(15 μονάδες) 
 

(ϊ) Όταν κληθούν μάρτυρες υπεράσπισης από τον κατηγορούμενο μετά την 
κλήση του κατηγορούμενου σε απολογία ποια είναι η σειρά κλήσης τους ενώπιον 
του Δικαστηρίου; 



(ii) Αν ο κατηγορούμενος προβεί σε ένορκη δήλωση ή ανώμοτη δήλωση μετά που 
θα κληθεί σε απολογία πότε πρέπει να δώσει τη μαρτυρία του ή να προβεί στην 
ανώμοτη του δήλωση; 

(10 μονάδες) 


